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MAATIETOPALVELU
	Kyselylomake


MAAHANMUUTTOVIRASTO	MIGRATIONSVERKET	FINNISH IMMIGRATION SERVICE

WWW.MIGRI.FI

Maa / aihe:		
Somalia / Jacarin ja lähialueiden hallinta
Somalia / Who is controlling Jacar village and areas nearby
Kysely eriteltynä:
Millainen on turvallisuustilanne Somalian Galgaduudissa, Ceel Buurin alue, Jacarin kylässä ja lähialueilla? Onko alue al-Shabaabin hallinnassa?
Questions:
What is the security situation in Jacar village and in the surrounding areas in Ceel Buur in Galgaduud region? Is the area controlled by al-Shabaab?

Kiirehtimisperuste:	normaali
Vastauksen päiväys:	13.6.2019.

Julkisuusaste:		julkinen
			
Vastaus:
1. Millainen on turvallisuustilanne Somalian Galgaduudissa, Ceel Buurin alue, Jacarin kylässä ja lähialueilla? Onko alue al-Shabaabin hallinnassa?
Jacar (Ja’ar) sijaitsee Galgaduudin maakunnassa, Ceel Buurin piirikunnassa, n. 50 kilometriä Ceel Buurin (Elbur, Ceel Bur) kaupungista kaakkoon. 
Jacar sijaitsee Galgaduudin maakunnassa Ceel Buurin piirikunnassa. Karttalähde: OCHA 8.5.2012.
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Käytettävissä olevien tietojen mukaan Galgaduudin maakunnassa al-Shabaabin hallinnassa on Ceel Buurin kaupungin pohjoispuolelta rannikolle asti ulottuva vyöhyke. PolGeoNow 14.11.2018. Jacarin kylä sijoittuu al-Shabaabin kontrolloimalle vyöhykkeelle. Maakunnan pohjoisosia kontrolloi Galmudugin osavaltion turvallisuusjoukkojen osana toimivat puolisotilaalliset Ahlul Sunnah Waa-Jama’a (ASWJ) -joukot. PolGeoNow 14.11.2018; ICG November 2018.

Al-Shabaab kontrolloi Galgaduudin maakunnan etäosaa. Karttalähde: PolGeoNow 14.11.2018.
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Tiedot Jacarin kylän tapahtumista ja turvallisuustilanteesta viimeisten vuosien ajalta ovat vähäisiä. Viimeisen kolmen vuoden ajalta uutistietokanta Factivasta löytyy vain muutamia kylää koskevia uutisia ja niiden osalta tietolähteenä on ollut al-Shabaabin oma Somali Memo -uutissivusto: 

	Islamilainen tuomioistuin tuomitsi Somali Memo -uutissivuston mukaan heinäkuussa 2018 Jacarin kylässä raipparangaistukseen kolme miestä ja yhden naisen. Haureudesta määrätty rangaistus pantiin täytäntöön kylän keskeisellä aukiolla yleisön edessä. Tuomituista yksi oli alaikäinen ja yksi syyllistynyt tytön raiskaukseen. Tuomion täytäntöönpanon yhteydessä al-Shabaabin edustajat kehottivat kyläläisiä välttämään moraalitonta käytöstä. Järjestö ohjeisti vanhempia järjestämään lapsensa avioliittoon moraalittomuuden välttämiseksi. BBC Monitoring Africa/Somali Memo 21.7.2018.
	Somali Memo -uutissivuston mukaan al-Shabaab jakoi joulukuussa 2017 Somalian keskiosissa karjaa köyhille perheille. Galgaduudin maakunnassa sadat perheet saivat kameleita, vuohia ja lehmiä. Jacarissa asuvat köyhät perheet olivat yksi al-Shabaabin avustuskohdealue. BBC Monitoring Africa/Somali Memo 22.12.2017.
	Somali Memo -uutissivuston mukaan itäisen Galgaduudin maakunnan islamilainen hallinto tehosti maaliskuussa 2017 kuivuudesta kärsivän väestön avustustoimituksia. Uutissivuston mukaan Al-Shabaab on toimittanut yli kahteensataan perheeseen humanitaarista apua. Avustusalueena oli mm. Ja’arin kylä Ceel Buurin piirikunnassa. BBC Monitoring Africa/Somali Memo 20.3.2017.
	Somali Memo -uutissivuston mukaan al-Shabaab kiisti huhtikuussa 2016 mogadishulaisen radioaseman esittämät väitteet, joiden mukaan etiopialaiset joukot olisivat ottaneet haltuunsa itäisessä Galgaduudissa sijaitsevia useita kyliä, niiden joukossa mm. Jacarin kylän. Somali Memon julkaisemien tietojen mukaan Jacar on edelleen islamilaisen hallinnon alaisuudessa. BBC Monitoring Africa/Somali Memo 9.4.2016.


Käytettävissä olevan uutisoinnin pohjalta on perusteltua olettaa, että Jacarin kylä on ollut viimeisten parin vuoden aikana al-Shabaabin hallinnassa. 

Käytettävissä olevien lähteiden perusteella myös Ceel Buurin kaupunki ja oletettavasti koko Ceel Buurin piirikunta ovat al-Shabaabin hallinnassa. Joulukuussa 2018 Somalian armeija siirsi amerikkalaisten tukemia Danaab-erikoisjoukkoja Dhusamarebiin, mistä niiden oli määrä aloittaa al-Shabaabin vastainen operaatio Galmudugin osavaltion alueella. Yhtenä tavoitteena erikoisjoukoilla oli vapauttaa al-Shabaabin hallinnassa olevat Eldherin ja Ceel Buurin kaupungit. Mareeg.com 3.12.2018. Tietoja operaation etenemisestä tai mahdollisista taisteluista joulukuun jälkeen ei ollut saatavilla käytettävissä olevista lähteistä.

Uutistoimisto Xinhuan syyskuussa 2018 julkaiseman uutisen mukaan al-Shabaab kaappasi 62 klaanin vanhinta Guri’elin ja Matabanin kaupungeista Galgaduudin ja Hiiraaniin maakunnissa. Galmudugin presidentin Ahmed Duale Gelen mukaan järjestö vei heidät Ceel Buurin kaupunkiin, joka on ”järjestön vahvaa tukialuetta”. Xinhua 5.9.2019. Al-Shabaabia lähellä olevan Somali Memo -uutissivuston mukaan järjestö avasi syyskuussa 2018 Ceel Buurin kaupungissa uuden sairaalan. BBC Monitoring Africa/Somali Memo 4.9.2018.

Käytettävissä olevissa uutislähteissä ei ole raportoitu merkittävistä taisteluista tai väkivaltaisuuksista Jacarin kylässä tai sen lähialueella Ceel Buurin piirikunnan alueella.

Konfliktintutkimuslaitos ACLEDin tietokantaan ACLED-tutkimuslaitos (Armed Conflict Location & Event Data Project) kerää ja analysoi poliittiseen väkivaltaan liittyvää tietoa kehittyvissä maissa. Tietokannassaan se erittelee väkivallan tyypin, ajankohdan, sijainnin, tekijät, tapahtumien kulun ja kuolonuhrien määrän, muttei esimerkiksi haavoittuneita. Tietokanta on julkinen. on kirjattu vuoden 2019 aikana (kesäkuuhun mennessä) Galgaduudin maakunnan alueella vähän turvallisuuteen vaikuttavia välikohtauksia. Ceel Buurin piirikunnassa on tänä vuonna sattunut toistaiseksi kolme turvallisuusvälikohtausta. Kaikissa tapauksissa välikohtaukset kohdistuivat siviileihin ja niiden seurauksena sai yksi ihminen surmansa. ACLEDin mukaan uhri menehtyi toukokuussa 2019 saatuaan harhaluodin kahden aseistautuneen miehen keskinäisestä ammuskelusta. Surmansa saanut oli yrittänyt välittää miesten välistä riitaa. ACLED 2019. 

Kahdesta muusta piirikunnan alueella sattuneesta siviileihin kohdistuneesta välikohtauksesta oli vastuussa al-Shabaab. ACLEDin mukaan al-Shabaab kaappasi toukokuussa 2019 100 12 - 17 -vuotiasta poikaa koraanikoulusta Ceel Buurin piirikunnassa. Vuoden alussa al-Shabaab pidätti ACLED-tietokannan mukaan satoja järjestön veroista kieltäytyneitä siviileitä. ACLED 2019. 

Tämän vuoden aikana koko Galgaduudin maakunnan alueella on sattunut ACLED-tietokannan mukaan 10 erilaista turvallisuusvälikohtausta. Näistä siviileihin kohdistui 5 ja niiden yhteydessä sai surmansa yksi ihminen (kts. edellä). ACLED 2019.
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Vastuuvapauslauseke:
This document was written by the Finnish Immigration Service´s COI Service according to the common EU-guidelines for processing factual COI (2008). It was therefore composed on the basis of carefully selected, publicly available sources of information. All sources used are referenced. All information presented, except for undisputed/obvious facts has been cross-checked, unless stated otherwise. The information provided has been researched, evaluated and processed with utmost care within a limited time frame. However, this document does not pretend to be exhaustive. Neither is this document conclusive as to the merit of any particular claim to refugee status or asylum. If a certain event, person or organization is not mentioned in the document, this does not mean that the event has not taken place or that the person or organization does not exist. The information in the document does not necessarily reflect the opinion of the authority and makes no political statement whatsoever.

